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Volgens een in het GROOT MEMORIAEL no. 6 fol. 211 voorkomend stuk 

drukte CORNELIS JANSZ SWOLL reeds van 1661 of 1662 af de Fransche courant 

en was door Burgemeesteren tot Fransch courantier aangesteld. 
In April 1677 beging Swor..L's dienaar, die de couranten instelde, naar 

het oordeel der Heeren van Groningen, een abuis. Een klacht van hen over 

SWOLL kwam in bij de Vroedschap, met gevolg dat hij gestraft werd met eene 

suspensie van 8 maanden in het drukken der courant. 

In Augustus 1678 zond hij een ootmoedig rekwest aan Burgemeesteren 
om te verzoeken de Fransche courant wederom te mogen drukken en uitgeven 

waarop hij het volgende antwoord kreeg. 

Burgermeesteren enz. consenteeren aen den suppliant van nu af aen wederom 

den franschen courant te mogen drucken, met injunctie egter dat sich in den 

uytersten omsigtigheyd sal hebben te wagten ende te onthouden, dat niet aen- 

stotelyx in synen courant sal doen influeren 't gene aenstoot soude kunnen geven 
aen eenige Princen, Staten ofte hoge Stande personen, en sulx op indignatie 
van de heeren Burgermeesteren en Regeerders vorengesegt, Actum den 14 Au- 

gusti 1678 etc. 

ERRATA. 

. p. 174, regel 15 v. b. CATHARINA, lees: MARIA. 

p. 178, regel 16 v. o. PERLINTII, lees : PERKINSII. 

p. 178, regel 18 v. o. UYTENBOOGT, lees: UYLENBORGH. 

p. 179, regel 9 v. o. gnalii, lees: generalis. 
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JOHANNES PORCELLIS 

DOOR 

DR. A. BREDIUS. 

NASCHRIFT. 

In den zooeven verschenen, aardigen catalogus van het Museum te Riga zie 
ik een afbeelding van een tot nu toe weinig of niet bekende schilderij van PORCELLIS. 

Het is No. 141 van den catalogus en eerst onlangs met de verzameling 
BREDERLO in het Museum gekomen. 

Het I. P. gemerkte stuk, op paneel, h. 0.48, br. o.6q., wordt aldus beschreven: 

,,Bewegte See. Zwei vor dem Winde laufende Segelboote und ein Zweimast- 

"schooner steuern der offenen See zu. Rechrs der Hafendamm mit ein Wettersignal. 


